
Peter Sergo 
20 år 
Maskinteknik 
 
Vem är du? 
Jag är från Lund och läser mitt första år på LTH efter företagsekonomi och engelska. På 
gymnasiet gick jag natur vid Katedralskolan. För tillfället är det stora intresset bilar men jag gillar 
att laga saker stora som små. Jag gick med i SSK VT18. 
 
Vad har du gjort på nationen? 
Jag har jobbat på de olika aktiviteterna, varit Afternoon teasdag-, Osignat- och husförman. 
 
Varför söker du till husförman? 
Vi har fått mycket gjort men jag känner också att det är mycket kvar som behöver göras. Posten 
passar min utbildning och jag tycker att det som alla andra förmannaposter ger en mycket 
erfarenhet. Jag har också insett hur viktigt det är att saker utförs fackmannamässigt eftersom 
det har varit så mycket som inte stått rätt till. Jag vill inte lämna posten förrän det känns som att 
huset klarar sig själv och husförmannaposten fått tydliga instruktioner för hur alla saker man inte 
tänker på i vanliga fall fungerar. 
 
Vad vill du göra som husförman? 
Jag kommer att fortsätta med det jag gjort fram tills nu. Det största projektet är att minska 
uppvärmningskostnaderna genom att byta ut alla trasiga ventiler och termostater på 
radiatorerna, kartlägga var värmeförlusterna uppstår och byta ut tätningslisterna där kylan 
kommer in. Jag vill arbeta vidare med service av VVS och vaktmästartjänsten Clifa så att 
kommande husförmän kan fokusera mer på det administrativa istället för alla tusen smådetaljer 
men också att man vet vad som behöver göras och när.  
 
Varför ska nationsmötet välja dig? 
Nationsmötet ska välja mig eftersom jag redan har varit husförman på en termin och har fått 
mycket gjort som inte har gjorts innan. Mycket är rutinarbete som in-och utflyttningar, 
husstyrelse-, seniors och utskottsmöten etc men det krävs också att någon lägger ner tiden på 
underhållsarbetet och ser till så att huset klarar sig många år till med så låga kostnader som 
möjligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Peter Sergo 
20 yr 
Mechanical engineering 
 
Who are you? 
I’m from Lund and I’m currently studying my first year at LTH after two courses in business and 
English. In high school I was studying science at Katedralskolan. At the moment my big interest 
is with cars but I like fixing things big or small. I joined SSK spring 2018. 
 
What have you done at the nation? 
I’ve worked the activities and been Afternoon teasdag-, Osignat- and house forman. 
 
Why are you applying for house forman? 
We’ve gotten a lot of work done but I also feel that there’s much left that needs to be done. The 
post as house forman fits my program and as with the other forman posts it gives a lot of 
experience. I’ve also realised how important it is that things are done by the book because there 
are so many things that haven’t been right. I don’t want to leave the post until I’m confident that 
the house will be needing low maintenance from the house formen and the house forman post 
has clear instructions for how all the unusual things work. 
 
What do you want to do as house forman? 
I will continue with what I’ve done this far. The biggest project is to reduce the heating costs by 
replacing the broken valves and thermostats on the radiators, map the heat losses and change 
the seals for the windows where the heat escapes. I want to continue work with service of our 
water/heating/ventilation system and the groundskeeper service Clifa ensuring that future house 
forman can focus more on the administrative part of the post instead of fixing all the thousand 
tiny details around the house and also making sure that it’s clear what needs to be done and 
when. 
 
Why should the nation meeting choose you? 
The nation meeting should elect me because I’ve already been house forman one semester and 
I’ve gotten a lot of work done that hasn’t been done previously. A lot is routine work like the 
people moving in and out, house board, seniors and smaller meetings and so on but someone 
has to put down the time to do maintenance on the house for it to stay for many more years with 
as low costs as possible. 


